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Spørgsmål 1680 

I JP den 28. december 2013 skriver du om uskiftet bo bl.a., at: 

 

”Efterlod afdøde sig også særlivsarvinger, dvs. børn fra andre ægteskaber eller sam-

livsforhold, kan særlivsarvingerne kræve, at ægtefællen skifter med dem og altså udre-

der deres andel af arven efter førstafdøde. Særlivsarvingen kan dog på frivillighedens 

basis give samtykke til uskiftet bo, således at ægtefællen kan overtage hele boet til uskif-

tet bo.” 

 

Er det nødvendigt med samtykke?  

 

Og er det den afdøde ægtefælles særbørn, du taler om? Eller er det alle særbørn, altså 

også den efterladte ægtefælles særbørn.  

 

Håber på svar 

KL 

 

 

 

 

Svar  

I Spørg om Penge den 28. december 2013 omtalte jeg forskellige forhold omkring etab-

lering af et uskiftet bo. Uskiftet bo kommer kun på tale, hvis der er fælleseje i ægteska-

bet og afdøde efterlod sig børn. Var afdøde barnløs, er uskiftet bo ikke en mulighed.  

http://www.v.dk/
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Etablering af et uskiftet bo indebærer, at afdødes formue ikke fordeles mellem afdødes 

arvinger ved dødsfaldet. I stedet overtager den længstlevende ægtefælle rådigheden over 

afdødes formue. Efter dødsfaldet råder den længstlevende ægtefælle således både over 

sin egen hidtidige formue, og over den formue, der tilhørte den afdøde ægtefælle før 

dødsfaldet. Ejede afdøde f.eks. et sommerhus før dødsfaldet, overtager den længstleven-

de ægtefælle rådigheden over dette sommerhus ved etableringen af det uskiftede bo. 

Den længstlevende ægtefælle råder herefter på egen hånd fuldt ud over sommerhuset, og 

kan herunder som udgangspunkt eksempelvis udleje, belåne eller sælge sommerhuset, 

alt efter ægtefællens forgodtbefindende.  

 

Da afdødes formue ved etablering af et uskiftet bo netop ikke skiftes, skal der ikke ud-

redes arv til afdødes børn. Børnenes arv efter den førstafdøde ægtefælle skal i stedet 

udredes på det senere tidspunkt, hvor det uskiftede bo skiftes, typisk enten fordi 

længstlevende ægtefælle vælger at skifte eller ved længstlevendes dødsfald.  

 

Da førstafdødes børn således må vente med at få arv efter den afdøde forældre, har bør-

nene i sagens natur en interesse i, hvordan længstlevende forvalter den formue, som 

børnenes arv skal udredes af. I det ovennævnte eksempel om et sommerhus har børnene 

således en relevant interesse i, om den længstlevende ægtefælle bevarer og vedligehol-

der sommerhuset, eller om længstlevende eksempelvis i stedet sælger sommerhuset hur-

tigst muligt og herefter anvender provenuet på dyre udlandsrejser m.v.  

 

Selv om afdødes børn i alle tilfælde har en interesse i, hvordan længstlevende forvalter 

formuen, har længstlevende efter loven et krav på at overtage afdødes dødsbo til uskiftet 

bo i forhold til fællesbørn. Fællesbørn, dvs. børn i ægteskabet mellem afdøde og længst-

levende, kan således efter loven ikke modsætte sig uskiftet bo.  

 

For afdødes særbørn stiller sagen sig anderledes. Den længstlevende ægtefælle kan såle-

des kun overtage afdødes dødsbo til uskiftet bo, hvis særbørnene giver samtykke hertil.  

 

Dette krav om samtykke - der har været gældende i mange år, og som blev opretholdt 

med arveloven fra 2007 - er i lovforslaget til arveloven fra 2007 begrundet med bl.a. 

følgende synspunkter: ”…det må antages, at der ved uskiftet bo med særbørn er en stør-
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re risiko for misbrug af boet fra længstlevendes side, fordi denne ønsker at begunstige 

sine egne børn eller en eventuel ny samlever på bekostning af førstafdødes særbørn. 

Hvis kravet om, at særbørn, at særbørn skal meddele samtykke til uskiftet bo, opgives, 

vil der endvidere komme flere tilfælde, hvor en længstlevende ægtefælle er i uskiftet bo 

med særbørn, som længstlevende har et dårligt forhold til. Dette må antages at føre til 

flere retssager, hvor særbørnene berettiget eller uberettiget beskylder længstlevende for 

misbrug af det uskiftede bo…” 

 

Kravet om samtykke fra afdødes særbørn til uskiftet bo skal altså ses i lyset af, at stør-

relsen af arven til afdødes særbørn er helt afhængig af, hvordan den længstlevende for-

valter ægtefællernes formue, og at der erfaringsmæssigt er risiko for, at den længstle-

vende ægtefælle i denne sammenhæng ikke altid agerer loyalt i forhold til særbørnene.  

 

Den længstlevende ægtefælles egne særbørn skal ikke modtage arv efter førstafdøde, 

og har derfor ikke en – i denne sammenhæng - relevant interesse i, hvordan længstle-

vende forvalter formuen i det uskiftede bo. Der gælder derfor ikke noget krav om sam-

tykke til uskiftet bo fra den længstlevende ægtefælles egne særbørn. 

 

 

 
_______ o _______ 

 
 


